
                                                                                     

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
     ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
    ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ

  ΑΡ. ΑΠΟΦ.   300/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από  το  Πρακτικό  Αρ.  49/11-12-2015
συνεδρίασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής    του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Εγκριση  πρακτικών  δημοπρασίας  και
Κατακύρωση  διαγωνισμού  του  έργου
¨Αποκατάσταση Καθολικού Ιεράς Μονής
Κοιμήσεως  Θεοτόκου  Παναγίας
Ραϊδιώτισσας  Βροσύνας¨
προϋπολογισμού  δαπάνης  40.000€  με
ΦΠΑ».

                Στην Ελεούσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 11 του μήνα
Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα  της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας,  ύστερα
από  την  20294/07-12-2015  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της,  η  οποία
δημοσιεύτηκε  στην  ιστοσελίδα  του Δήμου  & στον  ειδικό χώρο ανακοινώσεων του
Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.
3852/10, για να συζητήσει και αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
       Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  διαπιστώθηκε  η  ύπαρξη  νόμιμης
απαρτίας, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και
συγκεκριμένα:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πλιάκος Μιχαήλ:Πρόεδρος 1. Μαλισσόβας Παναγιώτης
2.   Σταλίκας Γεώργιος 2. Γαρδίκος Βασίλειος       
3.   Σφήκας Νικόλαος        
4.   Παπαδημητρίου Χριστίνα
5.   Γκαραλέας Δημήτριος

       Επίσης παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ.Σταύρου Αγγελική για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
     Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγήθηκε τη συζήτηση του παραπάνω θέματος ως κατεπείγοντος
και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον
του θέματος. 
      Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι το θέμα είναι κατεπείγον και
εισέρχεται αμέσως στη συζήτηση του.
      Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
       Με την αριθμ.256/2015 απόφασή μας, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την
διενέργεια  δημοπρασίας  ανάδειξης  αναδόχου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο:
«Αποκατάσταση  Καθολικού  Ιεράς  Μονής  Κοιμήσεως  Θεοτόκου  Παναγίας
Ραϊδιώτισσας Βροσύνας» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000€ με ΦΠΑ
      Περίληψη της διακήρυξης δημοπρασίας του ανωτέρω έργου δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ  στις  13  Νοεμβρίου  2015,  στις  εφημερίδες  Ηχώ  των  Δημοπρασιών  στις  12
Νοεμβρίου  2015,  ΑΚΡΟΠΟΛΗ  στις  12  Νοεμβρίου  2015,  Πρωϊνά  Νέα  στις  12
Νοεμβρίου  2015   και  Ενημέρωση της  Ηπείρου  στις  12  Νοεμβρίου  2015  και  στην
εφημερίδα Πρωϊνός Λόγος Δευτέρας στις 16 Νοεμβρίου 2015.  Επίσης αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
          Η  Δημοπρασία διενεργήθηκε στις 1 Δεκεμβρίου 2015  ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00  π.μ.  [ώρα  λήξης  παραλαβής  προσφορών],  με  το  σύστημα  προσφοράς  με
επιμέρους  ποσοστά μ’ έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του
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Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού, στην οποία
συμμετείχαν  [03] τρείς εργοληπτικές επιχειρήσεις.
         Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων και της γνησιότητας
των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, η Επιτροπή  Διαγωνισμού  συνέταξε  τον
πίνακα κατάταξης κατά σειρά μειοδοσίας, τον οποίο και ανάρτησε στις 02-12-2015 σε
πίνακα  ανακοινώσεων  της  Υπηρεσίας  του  Δήμου,  καθώς  και  ανακοίνωση  της
επιτροπής, με την οποία γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους ότι  το πρακτικό
αυτό  διατίθεται  για  ενημέρωσή  τους  και  ότι  μπορούν  μέσα  σε  πέντε  ημέρες  να
υποβάλλουν  τυχόν  ενστάσεις,  οι  οποίες  απευθύνονται  στην  Προϊσταμένη  Αρχή,
σύμφωνα με το άρθρο 4.1.θ της διακήρυξης του έργου.
       Κατά του πρακτικού αυτού της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε καμία
ένσταση.  Σύμφωνα  με  το  πρακτικό  εισήγησης  της  επιτροπής  διενέργειας  της
δημοπρασίας τελευταίος μειοδότης  αναδείχτηκε η εταιρεία  Σταύρου Ν.-Γιαννακός
Μ. Ο.Ε,-Τεχνική Εταιρεία-Κουγκίου 9-Ιωάννινα-ΑΦΜ 998253546 ΔΟΥ Ιωαννίνων
η οποία πρόσφερε ποσοστό μέσης έκπτωσης (6,00 %) τοις εκατό και προτείνεται
από  την  επιτροπή  η  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  στην  ανωτέρω  εργοληπτική
επιχείρηση.
       Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
τα ανωτέρω πρακτικά με όλα τα σχετικά στοιχεία της δημοπρασίας  και κάλεσε  τα
μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
        Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση του Προέδρου, τα πρακτικά και όλα τα στοιχεία της δημοπρασίας, καθώς
και την διακήρυξη του έργου,
  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ

       Κατακυρώνει το  αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  που  διενεργήθηκε  στις  1
Δεκεμβρίου  2015 για  την  ανάδειξη  αναδόχου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο: ¨
Αποκατάσταση  Καθολικού  Ιεράς  Μονής  Κοιμήσεως  Θεοτόκου  Παναγίας
Ραϊδιώτισσας Βροσύνας ¨προϋπολογισμού δαπάνης 40.000€ με ΦΠΑ, κατά την
οποία  τελευταία  μειοδότρια  αναδείχτηκε  αναδείχτηκε  η  εταιρεία  Σταύρου  Ν.-
Γιαννακός Μ. Ο.Ε,-Τεχνική Εταιρεία-Κουγκίου 9-Ιωάννινα-ΑΦΜ 998253546 ΔΟΥ
Ιωαννίνων ο οποίος πρόσφερε ποσοστό μέσης έκπτωσης (6,00%) τοις εκατό επί
των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της αριθ.17/2015 μελέτης, της
Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  Πολεοδομίας  &  Περιβάλλοντος  -  Τμήμα  Τεχνικών
Έργων του Δήμου Ζίτσας.
       Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. 

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  300/2015
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ
                   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                         
     ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ                      Σταύρου Αγγελική          Ακολ.Υπογραφές
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